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Abstract 
One of the challenges for monetary policymakers is how to adopt monetary policy 
when inflation is persistence. Inflation stability is in fact a measure of the 
tendency of the inflation rate to maintain its current state and in a way indicates 
the stickiness in the variable. The issue of inflation stability becomes more 
difficult when in an economy, inflation stability changes at different times. 
Therefore, in this study, the intensity of inflation persistence and its dynamics in 
the Iranian economy were examined using monthly data for the period 1383:1 -
1399:6 and using the generalized MS- ARFIMA model. The results showed that in 
the regime with low inflation and less fluctuations, there is stability of inflation; 
however, in the regime with high inflation and high fluctuations, there was no 
evidence of inflation. From an economic and monetary policy perspective, this 
result is very important. In fact, these results indicate that the monetary 
policymaker can reduce the level of inflation and return it to its previous values 
(long-term average) by inflicting a negative shock, quickly and without showing 
the resistance variable. But when we see moderate inflation in the country's 
economy, the reduction of inflation will not be easy and usually there will be a 
need for more efforts to reduce it. Therefore, paying attention to these results 
can prevent the inconsistency of time in the adoption of monetary policy. It can 
also be a warning to policymakers to refrain from adopting policies that have 
limited positive effects in the short term but negative effects in the long run. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
In assessing the economic performance of 
societies, various variables are considered, 
among which the rate of economic growth 
and inflation are more important due to 
the dependence of other macroeconomic 
variables on these variables. Therefore, 
part of the economic science literature is 
devoted to the relationship between 
inflation and other nominal or real 
variables such as production, employment, 
etc. Meanwhile, the issue of inflation 
stability and efforts to reduce it is 
considered because of its consequences 
on the achievements of monetary 
policymakers to reduce inflation and is 
even known as one of the criteria for 
measuring the efficiency of central banks. 
Stability of inflation is an important 
feature of the inflation rate in which the 
current values of inflation are greatly 
affected by its past values. Some 
economists argue that changes in the 
stability of inflation could be the primary 
reason for high inflation caused by policy 
mistakes. Accordingly, in the new Phillips-
Keynesian curve, the stability of inflation is 
a determining factor and shows the 
importance of price stickiness. Also, the 
stability of inflation is the main factor 
determining the economic costs of 
reducing inflation in the form of the 
concept of sacrifice ratio. Accordingly, in 
the study of the stability of inflation, the 
presence or absence of stability in 
inflation, as well as the degree of stability 
and its changes are of high prominence. 

2. Research Method 
Depending on the environment in which 
the inflation variable is located (high or low 
inflation regime), this variable can show 
different degrees of stability. In order to 
evaluate the stability of inflation in 

different situations, in this study, the MS-
ARFIMA method was used. In fact, this 
econometric method is a combination of 
ARFIMA and Markov switching methods 
and has many advantages. The first 
approach makes it possible to consider 
fractional accumulation and long-term 
memory in ARIMA models. The second 
approach also allows for nonlinear, 
regime-dependent modeling. Accordingly, 
in the framework of the generalized MS-
ARFIMA method, the long-term memory of 
the inflation variable or its degree of 
stability in different inflation situations 
can be examined. In fact, in this study, 
using a Markov switching pattern along 
with the generalized accumulated deficit 
(MS-ARFIMA), changes in inflation stability 
in different economic regimes have been 
examined under the influence of various 
factors such as changes in monetary policy 
or economic supply shocks (changes in oil 
prices or wage price spirals). 

3. Research Findings 
The value of LR test statistic is greater 
than its critical value at the significance 
level of 1%. The null hypothesis of this test 
indicates the superiority of the linear 
model (ARFIMA) and the opposite 
hypothesis indicates the superiority of the 
nonlinear model (MS ARFIMA). Based on 
the results, it can be concluded that the 
null hypothesis is rejected and instead of 
linear models, it is better to use the 
nonlinear MS ARFIMA method to estimate 
the model. The value of the coefficient d is 
0.4 in regime one and 1.27 in regime two. 
Examination of the significance of the 
coefficient of inflation stability shows that 
this coefficient is significant in regime one 
and insignificant in regime two, i.e., only in 
regime one, the value of this coefficient is 
zero. According to the results, the value of 
stability coefficient in regime one is less 
than 0.5 showing that the inflation variable 
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has a fractional accumulation and stability 
in this regime. However, in regime two, 
such stability is not observed because the 
value of coefficient of stability in this 
regime, as mentioned above, is not 
statistically opposite to zero. Also, the 
mean value (width from the origin) 
obtained for regime one is 0.93 and for 
regime two is about 8.73. Moreover, the 
variances of regimes one and two are 0.68 
and 1.62, respectively. Hence, it seems that 
regime one is related to periods of low 
inflation and low volatility and regime two 
is related to periods of high volatility and 
inflation. 

4. Conclusion  
Based on the results estimated by this 
model, in the regime with low inflation and 
low fluctuations, we see the stability of 
inflation. However, in the regime with high 
inflation and high fluctuations, there is no 
evidence of stability. The results showed 
that the duration of periods with high 
inflation is much shorter than the periods 
of low inflation. This result is also 
consistent with the revealed facts of the 
Iranian economy. Normally in Iranian 
economy, high inflation periods are not 
very stable and after a few periods, they 
are replaced by lower inflation rates. 
However, in lower inflation period, there is 
a kind of stability in inflation so that with a 
positive shock to the inflation variable, we 
often see that the effect of this shock 
remains in this variable for a long time and 
the amount of inflation does not decrease 
easily. In other words, depending on 
whether we are in a regime with high or 
low inflation, the occurrence of inflation 

shocks due to adopted policies or other 
things will have different effects. In fact, it 
may be argued that in low-inflation 
regimes, the collision of the inflation rate 
with the core of inflation does not make it 
possible to reduce it from this level to 
lower values. Similarly, in times of shock, 
the volatile component of the inflation rate 
fluctuates sharply and yet returns to its 
average values. This can be important from 
a monetary policy perspective. If the 
Iranian economy is hit by very high 
inflation, the monetary policymaker can 
reduce the level of inflation to earlier 
values (long-term average) by inflicting a 
quick negative shock without the inflation 
variable showing resistance and stability. 
However, when we see moderate inflation 
in the country's economy, the reduction of 
inflation will not be easy and usually there 
will be a need for more efforts to be 
reduced. 
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 چکیده
 پایداری   وجود  زمان  در  پولی  هایسیاست  اتخاذ  چگونگی  پولی،  گذاران  سیاست   هایچالش  از  یکی
  حفظ   برای  تورم  نرخ  تمایل  گیری  اندازه  منظور  به  معیاری  واقع  در  تورم  پایداری.  باشدمی  تورم

 وجود   موضوع.  باشدمی  متغیر  آن  در  چسبندگی  دهندهنشان  نوعی  به  و  بوده  خود  موجود  وضعیت
  دچار   مختلف  هایزمان  در  تورم  پایداری  اقتصاد،  یک  در  که  گرددمی  دشوارتر  زمانی  تورم  پایداری

  استفاده   با  ایران  اقتصاد  در  آن  هایپویایی  و  تورم  پایداری   شدت   پژوهش،  این   در  رو  این   از.  شود  تغییر
 مورد  MS-ARFIMA  یافتهتعمیم  الگوی  از  استفاده  با   و  1399:6-1382:1  زمانی  بازه  ماهانه  هایداده  از

 تورم   پایداری  کمتر،  نوسانات  و  پایین  تورم  با  رژیم  در  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج.  گرفت  قرار  بررسی
  دست  به  تورم   پایداری  وجود  از  شواهدی  زیاد،  نوسانات  و  باال  تورم  با  رژیم  در  حال  این  با  دارد؛  وجود
  که   دهدمی  نشان  زیرا  مهم  بسیار  نتیجه  این  پولی،   اقتصاد  حوزه  در  گذاریسیاست  منظر  از.  نیامد

  خود   از  تورم،  متغیر  اینکه  بدون  و  سرعت  به  منفی،  تکانه  یک  کردن   وارد  با   تواندمی  گذارسیاست
 میانگین )   ترقبل  مقادیر  به  را  آن  و  داده  کاهش  را  تورم  سطح  دهد،  نشان  پایداری  و  مقاومت

  سادگی  به  تورم  کاهش  هستیم،  اقتصاد  در  متوسط  تورم  شاهد  که  زمانی  اما.  گرداند  باز(  بلندمدت
. داشت خواهد  وجود  آن کاهش برای بیشتری تالش به نیاز معمول بطور و  پذیرفت  نخواهد صورت

. باشد پولی هایسیاست اتخاذ در زمانی ناسازگاری بروز مانع تواند-می نتایج این به توجه رو  این از
  زمان   در  که  باشد  دهنده  هشدار  منظر  این  از  گذاران  سیاست  برای  تواندمی  موضوع  این  همچنین
 اثرات  مقابل  در  ولی   محدود  مثبت  اثرات  مدت  کوتاه   در   که  هاییسیاست  اتخاذ  از  گذاری،سیاست
 .نمایند پرهیز دارند منفی بلندمدت

 کلیدواژه ها: 
 تورم، پایداری کالن، اقتصاد
  پولی، های سیاست پول، عرضه
 غیرخطی هایمدل
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 مقدمه 1
متغیرهای  در   جوامع،  اقتصادی  عملکرد  ارزیابی 

می  گرفته  نظر  در  رشد  مختلفی  نرخ  که  شوند 
بیشتری   اهمیت  از  آنها  درمیان  تورم  و  اقتصادی 

امر می  این  از جمله دالیل  به  برخوردار است.  توان 
این   با  کالن  اقتصاد  متغیرهای  سایر  وابستگی 

ات علوم  متغیرها اشاره کرد. از این رو بخشی از ادبی
متغیرهای   سایر  و  تورم  میان  رابطه  به  اقتصادی 
از   مواردی  و  اشتغال  تولید،  مانند  یا حقیقی  اسمی 

(. در  2017،  1این دست اختصاص یافته است )والش 
این میان، موضوع پایداری تورم و تالش برای کاهش  
دستاوردهای   بر  که  پیامدهایی  بدلیل  آن 

نرخ سیاست کاهش  جهت  پولی  دارد    گذاران  تورم 
مورد توجه بوده و حتی به عنوان یکی از معیارهای  

بانک  کارایی  می سنجش  شناخته  مرکزی  شود  های 
همکاران  و  سارجنت 2015،  2)براتزیوتز  و  کاگلی   .)3  

کنند که تغییرات در پایداری تورم  ( استدالل می 2002)
های تورم باال بواسطه  تواند دلیل اولیّه بروز نرخ می

بروز اشتباهات سیاستی باشد. بر همین مبنا نیز در  
جزء   تورم  پایداری  جدید،  کینزی  فیلیپس  منحنی 

دهنده اهمیت چسبندگی  تعیین کننده بوده و نشان 
ها است. همچنین پایداری تورم عامل اصلی  قیمت

 4های اقتصادی کاهش نرخ تورم تعیین کننده هزینه
قالب فداکاری   در  نسبت  باشد  می   5مفهوم 

 (.  2014، 6)مازومدر

در چارچوب مبانی نظری مرتبط با پایداری تورم،  
اهمیت می  حائز  نخست موضوع  دو موضوع  باشد. 

که   است  تورم  در  پايـداري  وجود  عدم  یا  وجـود 
هاي پولي و مالي  تواند واكنش اقتصاد به سياستمي

و انداخته  تأخير  به  بـروز    را  بـراي  الزم  زمينـه 
زماني  نماید.7"ناسـازگاري  فراهم  را  وجود   "  واقع  در 

تواند به عنوان معیاری برای  میزان پایداری تورم می 

 
1 Walsh 
2 Bratsiotis et al. 
3 Cogley and Sargent 
4 Disinflation 
5 Sacrifice Ratio 

، 8های پولی باشد )اولوکو و همکاران کارایی سیاست 
2021 .) 

تغییرات   و  پایداری  درجه  بحث  دیگر،  موضوع 
به عنوان یک مساله  تواند  میزان آن است که خود می 

زمان   بر  و  بوده  اهمیت  دارای  منظر  دو  از  تجربی، 
آنها  اتخاذ سیاست  نتیجه پیامدهای  اندازه و در  ها، 

همکاران   و  )توال  باشد  نخست  2019،  9تاثیرگذار   .)
سیاست   بهینه  طراحی  به  تورم  پایداری  نرخ  آنکه 

کننده  پولی مربوط است. زیرا این نرخ در واقع تعیین  
تواند اقدام  نرخی است که در آن سیاست پولی می 

قیمت  سطح  و  اقتصاد  ثبات  این  به  در  نماید.  ها 
راستا، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تالش  
سیاست پولی در جهت ثبات قیمت موجب تعدیل  

شود. مفهوم این یافته این است که  پایداری تورم می 
با یکدیگر در تعامل بوده و  تداوم تورم و ثبات قیمت  

سیاست  نتیجه  مدت  در  کوتاه  در  تورم  ثبات  های 
باشد.می داشته  مدت  بلند  اثرات  دوم   تواند  دلیل 

برآورد   که  است  این  تورم  ماندگاری  درجه  اهمیت 
می  کمک  آن  میزان  دقیق  چه  تا  دریابیم  تا  کند 

های مختلف اقتصاد کالن، با شواهد تجربی در  مدل 
)آنتوناکاکیس و همکاران ا ، 10ین حوزه سازگار است 

2016 ) 

نرخ  ايران  اقتصاد  اخير،  قرن  نيم  خالل  هاي  در 
بـه صـورت   امـر،  اين  را تجربه كرده است.  بـاال  تورم 

مـي  شكل بـالقوه  بـه  تورمي،  توانـد  انتظارات  گيري 
ساختاري شدن و پايـداري تـورم در اقتصاد منجر شود  

پایداری نیز بسته به محیطی که متغیر تورم  که این  
های متفاوتی را از خود  تواند درجهدر آن قرار دارد، می 

نشان دهد. از این رو در اين پژوهش، پايداری تورم  
داده  از  استفاده  با  آن  تغییرات درجه  های ماهانه  و 

  1: 1382شاخص قیمت مصرف کننده برای بازه زمانی  
قر   1399:6- بررسی  این  مورد  برای  ار خواهد گرفت. 

مارکوف سوئیچینگ   الگوی  یک  بکارگیری  با  منظور 

6 Mazumder 
7 Time Inconsistency 
8 Oloko et al 
9 Tule et al 
10 Antonakakis et al 
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تعمیم با  کسری همراه  انباشته  -MS)  1یافته 
ARFIMA  تغییر یا عدم تغییر پایداری نرخ تورم در ،)

تواند متاثر از بروز  های مختلف اقتصادی که می رژیم
  عوامل مختلف از جمله تغییرات سیاست پولی و یا 

های طرف عرضه اقتصاد )تغییرات قیمت بروز تکانه 
نفت و یا مارپیچ قیمت دستمزد( باشد مورد بررسی  

 قرار خواهد گرفت.  

بر این اساس ادامه این مقاله به این شرح است.  
بحث   موضوع  ادبیات  خصوص  در  دوم،  بخش  در 

شود. بخش سوم شامل روش تحقیق و معرفی  می
ش چهارم نیز به ارائه نتایج  الگوی تحقیق بوده و بخ

اختصاص یافته است. در نهایت در بخش پنجم نیز  
 های سیاستی آورده شده است. گیری و توصیه نتیجه

 مروری بر ادبیات موضوع 2
پایداری تورم در واقع معیاری به منظور اندازه گیری  
تمایل نرخ تورم برای حفظ وضعیت موجود خود بوده  

نشان  نوعی  به  متغیر دو  آن  در  چسبندگی  هنده 
)شارما می همکاران   2019،  2باشد  و  سالیسو  ، 3و 

2018 ( همکاران  اولوکو  مشابه  نحو  به  بیان  (  2021(. 
می می زمانی  مدت  تورم  پایداری  که  که  کنند  باشد 

های وارد به نرخ تورم از بین برود  نیاز است تا تکانه 
به نوعی می  را  که  نیاز  توان آن  به مدت زمان مورد 

نیز   بازگشت نرخ تورم به مقادیر تعادلی خود  برای 
دوچندان   اهمیت  زمانی  موضوع  این  نمود.  تشبیه 

یابد که بدانیم اثربخشی سیاست پولی با توانایی  می
پایین مشخص   تورم  تداوم نرخ  به  در دستیابی  آن 

  های ناشی شود؛ زیرا این نشان می دهد که تکانه می
شوند. به بیان  از نرخ تورم در مدت کوتاهی حذف می 

دهد که نرخ تورم  می   دیگر، وجود پایداری تورم نشان
گیرد که  ها قرار می به صورت دائمی تحت تاثیر تکانه

رفتارهای   حتی  که  دارد  موضوع  این  بر  داللت  این 

 
1 Markov Switching Autoregressive Fractional 
Integrated Moving Aaverage (MS-ARFIMA) 
2 Sharma 
3 Salisu et al. 
4 Bilici and cekin 

  تواند اثرات بلندمدت بر نرخ تورم مقام پولی نیز می 
 4(. 2020داشته باشد )بیلیچی و چکین، 

بروز   امکان  اقتصاد،  علم  نظری  مبانی  چارچوب  در 
موارد   جمله  از  اسمی،  متغیرهای  در  چسبندگی 
اقتصادی   مختلف  مکاتب  میان  در  انگیز  بر  چالش 

اتفاق می می این  بروز  یا عدم  بروز  زیرا  تواند  باشد. 
دول مداخله  عدم  یا  و  دخالت  کننده  در  توجیه  ت 

های پولی و همچنین  اقتصاد از طریق اتخاذ سیاست 
ها باشد.  تعیین کننده میزان اثربخشی آن سیاست 

در   به بیان دیگر در صورت پذیرش وجود چسبندگی 
از یک سو  متغیرهای دستمزد و یا سطح قیمت  ها، 

و   تورم  میان  جانشینی  پذیرش  مفهوم  به  امر  این 
متناسب با شدت چسبندگی،    بیکاری و از سوی دیگر 

های انقباضی  های سیاستتعیین کننده میزان هزینه
اتخاذ شده توسط سیاست گذار است. در واقع تأييد  

قيمت  ناپذيري  انعطاف  )پايـداري  فرضيه  تورم  و  ها 
هاي  تورم(، تأييد اين فرضيه است كه تأثير سياست

انقباضـي در    هاي پوليپولي متقارن نبوده و سياست 
كـاهش نـرخ تـورم بـه اندازه موارد انبساط آن اثرگذار  

جعفری صمیمی  و    1397اشرفی و همکاران،  نیستند )
 (.   1392و بالونژاد نوری،  

دهه  اوايل  از  نیز  اساس  همین  با  1930بر  كينز   ،
دستمزدها  در  "چسبندگی  موضوع  " 5محوریّت 

توجيـــه  كوشش كرد لزوم مداخله دولت در اقتصـاد را  
ها به  كنـــد. كينز معتقد بود كه دستمزدها و قيمت 

این   وجود  واقع  در  و  پایین چسبنده هستند  طرف 
همزمان  چسبندگی  دستیابی  عدم  علت  اسمی  های 

هم   آن  تورم،  کاهش  و  باال  اقتصادی  رشد  نرخ  به 
بواسطه جانشینی میان تولید و تورم است. درادامه  

حوزه، این  نظریات  مطالعات   6فیلیپس  تکامل  در 
تاخیر   با  دستمزدها  اقتصاد،  در  که  داد  نشان  خود 

می  فریدمنتعدیل  همچنین  پول   7شوند.  گرایان  و 
تطبیقی   انتظارات  الگوی  از  استفاده  با  نیز  سنتی 

5 Wage-Stickiness 
6 Phillips 
7 Fridman  
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سمت   به  کالن  متغیرهای  تطبیق  که  دادند  نشان 
انجام   وقفه  با  و  زمان  طی  در  بلندمدت  تعادل 

نوعی نشان دهنده وجود چسبندگی  پذیرد که به  می
 باشد.  در آنها می 

کالسیک میان،  این  محوریّت  در  با  جدید  های 
سارجنت1لوکاس  واالس  ،  ماث 2و  به    3و  اتکا  با  و 

وجود   موضوع  عقالیی،  انتظارات  نظریه 
چالش  چسبندگی  به  اقتصاد  در  را  اسمی  های 

کینزی  هرچند  در  کشیدند؛  جدید  دهه  های  اواخر 
های مبتنی بر اقتصاد خرد از  به استناد نظریه  1970

کارآمد مزدهای  نظریه  کاری 4جمله  قراردادهای   ،5 ،
کارگری اتحادیه  فهرست    6های  هزینه  کاال و  ، 7بهای 

در متغیرهای اسمی    بطور مجدد موضوع چسبندگی 
 (.  2005، 8اقتصاد را مطرح نمودند )اسنودن و وین 

، پایداری تورم، بخشی از ادبیات  1980ل دهه  از اوای
یک   از  زیرا  داد.  اختصاص  خود  به  را  پولی  اقتصاد 
در   کلیدی  جزء  یک  تورم  در  پایداری  درجه  طرف، 
فرآیند انتقال پولی و تعیین موفقیت سیاست پولی  
در تعیین سطح تولید و تورم با ثبات بوده و از طرف  

تغییرا چه  پایداری  اینکه  یافتن  داشته  دیگر،  تی 
تعیین  در  خطا  بروز  احتمال  تعیین  در  است، 

کننده  سیاست تعیین  پولی  مقامات  توسط  ها 
چکین می و  )بیلیچی  در    10(. 2020،  9باشد  رو  این  از 

و    1990های  دهه  لحاظ  چگونگی  نیز  آن  از  پس  و 
سنجش میزان اثرگذاری پایداری نرخ تورم در اقتصاد  

 
1 Lucas  
2 Sargent and Wallace  
3 Muth  
4 Efficiency Wage  
5 Contract  
6 Labour Union  
7 Menu Cost  
8  Snowdon and Vane 
9 Bilici and Cekin 

در برخی از مطالعات داخلی و خارجی، دو واژه سکون و پایداری به   10

اشتباه به صورت هم معنی استفاده می شود. واژه سکون به معنی تطبیق 

آهسته یک متغیر به واسطه یک تغییر ناگهانی در شرایط اقتصاد است.  

اگر یک متغیر دارای سکون نباشد، گفته می شود که بطور کامل انعطاف  

. در مقاالت اقتصادی، دو واژه سکون و چسبندگی به صورت  پذیر است

هم معنی به کاربرده می شوند. در مقابل واژه سکون، مفهوم دیگری با  

توج مورد  موضوعات  جمله  پولی  از  اقتصاددانان  ه 
 بوده است.  

جدید  کینزی  های  مدل  چارچوب  (،  NK)  11در 
فیلیپس  پویایی  منحنی  بوسیله  تولید،  و  تورم  های 

( که در آن نرخ تورم دوره  NKPC)12کینزی های جدید 
جاری ترکیبی خطی از تورم انتظاری، شکاف تقاضا و  
تکانه عرضه می باشد، نشان داده می شود. عوامل  

های   مدل  در  تورم،  بر  مدل    NKموثر  قالب  در  را 
تورم  )  13مثلثی  گوردون  توسط  شد،  1982که  بیان   )

توان نشان داد. در این الگو، تورم تابعی از تکانه  می
است.   15)ایستائی(14تقاضا، تکانه عرضه و تورم توکار 
و همکاران نمونه جیالرد  منظور  2008)  16بطور  به   ،)

بررسی و نشان دادن اهمیت لحاظ پایداری و سکون  
نرخ تورم در منحنی فیلیپس جدید، با طراحی یک  

و مقایسه آن با منحنی فیلیپس کینزی    DSGEالگوی  
های مورد بحث  گی جدید در شکل پایه خود، که ویژ 

پایه،   الگوی  که  نمودند  بیان  ندارد،  وجود  آن  در 
های تورم و تولید دارد.  توانایی کمتری در بیان پویایی 

با توجه به مطالعات فوق، می  این رو،  بیان  از  توان 
تعیین   و  پایداری  و  سکون  وجود  بررسی  که  نمود 

های  میزان آنها، یکی از موارد مهم در تعیین سیاست  
 باشد.بانک مرکزی می 

از دیدگاه نظری، موضوع تغییر پذیری پایداری تورم  
حوزه   این  در  انگیز  بر  چالش  موضوعات  دیگر  از 

سارجنت می و  کاگلی  که  همانطور  زیرا   17باشد. 

عنوان پایداری وجود دارد که اشاره به وضعیت انتقال و بازگشت آهسته  

خود بعد از بروز یک تکانه پیش بینی   10یک متغیر به وضعیت یکنواخت 

ن تعریف، یک متغیر تنها و تنها اگر بوسیله مقدار دوره  نشده دارد. با ای

گذشته خودش تعیین شود می گویند دارای سکون است. در مقابل،  

وجود پایداری در یک متغیر تابع عوامل مختلفی است که یکی ار آن  

موارد می تواند سکون یا ایستائی باشد. در نتیجه، یک متغیر می تواند  

 (. 1392کون نباشد.  )صمیمی و همکاران، پایدار باشد اما دارای س
11 New Keynesian (NK)  
12 New Keynesian Philips Curve (NKPC) 
13 Inflation Triangle Model 
14 Built in Inflation  
15 Inflation Inertia  
16 Juillard et al  
17 Cogley and Sargent 
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پایداری تورم در  استدالل می (  2002) کنند، تغییرات 
  تواند اشتباهات سیاستی را که های مختلف می سال 

می  باال  تورم  به  در  منجر  این  دهد.  توضیح  را  شود 
حالی است که برخی دیگر از اقتصاددانان از جمله  

( نتیجه گرفتند که پایداری تورم در  2004)  1پیوتا و ریز 
اقتصاد ثابت است. این موارد همگی نشان دهنده  
این موضوع است که درخصوص مدل سازی بررسی  

اتفاق نظر وجود ندارد  رفتار پایداری تورم در اقتصاد 
 (.  2018،  2)لووچا و پرز 

از   بسیاری  در  تجربی،  مطالعات  چارچوب  این  در 
ها به منظور برای بررسی پایداری تورم فقط  پژوهش 

  I(0)از درجه صفر یا یک بودن متغیرها    3انباشتگی 
را مورد نظر قرار داده و وجود ریشه واحد را    I(1)یا  

داده  قرار  بررسی  وجود  مورد  مطالعات،  این  در  اند. 
فرآیند ریشه واحد بیانگر این موضوع است که تکانه  
نظر   مورد  متغیر  برروی  دائمی  اثری  بررسی،  مورد 
این   بر  داللت  واحد  ریشه  نبود  مقابل،  در  دارد؛ 
موضوع دارد که تکانه های وارده، اثرات کوتاه مدت  

می داشته هرچند  که  اند.  داد  نشان  این  توان  که 
باشد.  چارچوب بسیار محدود کننده و غیر دقیق می 

بطور مثال، مبانی اقتصادی و شواهد تجربی نشان  
در  می کالن  اقتصاد  متغیرهای  از  بسیاری  که  دهند 

هایی متفاوت و غیر  های وارده، واکنش مواجه با تکانه 
 دهند.از خود نشان می  I(1)و   I(0)  شرایط از

های  ر بر طرف کردن این محدودیت، مدل به منظو 
ARFIMA    انعطاف پذیری بیشتری داشته و در که 

است معرفی شدند    I(1)و    I(0)برگیرنده هر دو حالت  
تواند دامنه وسیع تری از رفتارهای پایدار تورم  که می 

(. این مدل ها،  2019،  4را توضیح دهد )گرانویل و ژنگ
نیز شناخته    5د مدتبا عنوان مدل های حافظه بلن

)بلخوجا و موتمری  (. وجود حافظه  2016،  6می شود 

 
1 Pivetta and Reis 
2 Lovcha and peres 
3 Integration 
4 Granville and Zeng 
5 Long Memory  
6 Belkhouja and Mootamri 

دارای   تکانه  که یک  این معنی است  به  بلند مدت 
اثرات بلندمدت بر متغیر است. باید گفت که وجود  

نامانا  فرآیندهای  ویژگی  تنها،  بلندمدت   7حافظه 
نیز قابل مشاهده است.    8نبوده و در فرآیندهای مانا 

می  را  مدت  بلند  حافظه  بوسیله  وجود    I(d)توان 
 9مرتبه یا درجه انباشتگی   dبررسی نمود که در آن  

الگوهای  می در  انباشتگی  ARFIMAباشد.  درجه   ،
تواند عالوه بر عدد صحیح یک، اعداد دیگری نیز  می

میلر  و  )کانارال  منظور  2017  10باشد  به  همچنین   .)
مطالعات   در  نیز  تورم  پایداری  تغییرات  بررسی 

های تغییر  های مختلفی از جمله مدل مختلف از روش 
های با یکدیگر  و ترکیب آن مدل   12و تغییر رژیم  11زمان

 استفاده شده است. 

پیش  که  یک  همانطور  تورم  پایداری  شد،  اشاره  تر 
م تورم  نرخ  مهم  مقادیر  ی ویژگی  آن،  در  که  باشد 

تاثیر مقادیر گذشته  جاری تورم بطور زیادی تحت 
گیرند. به هر حال بررسی این موضوع که  آن قرار می 

در بلندمدت نیز آیا نرخ تورم پایدار خواهد بود و یا  
اتخاذ   جمله  از  مختلفی  عوامل  تاثیر  تحت 

جمله  سیاست از  عرضه  طرف  تکانه  پولی،  های 
دستمزد  تغییرا قیمت  مارپیچ  یا  و  نفت  قیمت  ت 

باید به صورت   یا خیر، موضوعی است که  گرفته و 
(.  2009،  13جداگانه مورد بررسی قرار گیرد )رانگاسامی 

از مطالعات   پیروی  به  در مطالعه حاضر  رو  این  از 
انجام شده در این حوزه به منظور اندازه گیری درجه  

ایران،   در  تورم  نرخ  پایداری  تغییر  الگوی  و  یک  از 
ARFIMA    در کنار مدل مارکوف سوئیچینگ که دارای

می  کسری  انباشته  )پارامتر  (  MS-ARFIMAباشد 
دهد  استفاده خواهد شد. در واقع این روش اجازه می 

های مختلف تورم  که میزان پایداری تورم تحت رژیم 
 مورد بررسی قرارا گیرد. 

7 Nonstationary  
8 Stationary  
9 Degree of Integration   
10 Canarella and Miller 
11 Time Varing 
12 Regime Switching 
13 Rangasamy 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148619517301340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148619517301340#!
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وضوع  بررسی سوابق مطالعات تجربی درخصوص م
مطالعات   بخش  دو  در  و  ادامه  در  نیز  بحث  مورد 

 داخلی و خارجی آورده شده است.

( همکاران  و  با  1392طهرانچیان  خود  پژوهش  در   )
  1351های نرخ تورم ایران ) توجه به سری زمانی داده 

خود 1390  – الگوی  از  استفاده  با  و  رگرسیونی  ( 
ر  میانگین متحرک انباشته کسری نتیجه گرفتند که ب

روش  درستاساس  حداکثر  حداکثر  های  و  نمایی 
تورم در  درست  پایداری  تعدیل شده، فرضیه  نمایی 

 شود. ایران رد نمی 

( پایداری نرخ  1392جعفری صمیمی و بالونژاد نوری )
، تعدیل  GPHهای  تورم ایران را با استفاده از روش
ها و با استفاده از  رابینسون، ریزن، وایتل و موجک

قیمت  داده  شاخص  مورد  در  مرکزی  بانک  های 
های   سال  کننده  کردند.    1390- 1351مصرف  آزمون 

نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر وجود پایداری در  
 نرخ تورم ایران است.  

در پژوهش خود امکان  (  1392گلستانی و شهروان ) 
تبعیت نرخ تورم از مدل بازگشت کننده به میانگین  

وبلند مدت آن بر مبنای مدل  و تعیین مقدار تعادلی
آلن بک، را با استفاده از  -ریاضی اورنستین    -نظری
دوره    TGARCHروش   برای  و  ایران  اقتصاد  برای 
های    1369م1-1388م 12زمانی   یافته  زدند.  تخمین 

بدست   نتایج  همچون  که  دادند  نشان  تحقیق  این 
، تورم در ایران از  OECDآمده از مجموعه کشورهای 

جهش  مدل   با  همراه  میانگین  به  کننده  بازگشت 
این   سطح  بودن  باال  دلیل  به  اما  کند.  می  پیروی 
میانگین، نااطمینانی ناشی از بی ثباتی نرخ های تورم  
داده   کاهش  را  کنندگان  رفاه مصرف  و  پایدار شده 

 است.

 ( و همکاران  پويايي 1396امیری  در  (  را  تورم    12هاي 
 2014- 2002ه زماني  کشور صادرکننده نفت طي دور 

هاي پانل غيرخطي بررسي کردند.  با استفاده از مدل 
نتايج این مطالعه نشان داد که سطح پايداري تورم  

 
1 Canarella and Miller 
2 Inflation Targeting (IT) 

بيش  غيرخطي  هاي  مدل  از  هاي خطي  مدل  تر در 
است. بر پايه نتايج، برآورد پايداري تورم مثبت بوده  
و از نظر آماري معنادار است که تأثير سطح جاري  

 کند.  بر سطح آتي تورم را بيان مي  تورم

و میلر برای  (  2017)  1کانارلی  را  تورم  پایداری  پویایی 
و   سوئد   ، )کانادا  پیشرفته  اقتصادهای  از  برخی 
نوظهور   و  شده  صنعتی  تازه  بازارهای  و  انگلستان( 

( را قبل  IT) 2)شیلی و مکزیک( که هدف گذاری تورم 
رد بررسی قرار دادند.  اند مواتخاذ کرده   2000از سال  

مدل  از  استفاده  با  کسری  محققین  انباشته  های 
ایاالت   آلمان،  در  تورمی  روندهای  که  گرفتند  نتیجه 
متحده و سه اقتصاد پیشرفته ثابت بوده و این به  
بودن   مانا  و  کسری  انباشته  فرآیند  وجود  معنی 

این کشورها می پویایی  در  تورم  از طرف  های  باشد. 
، فرآیندهای تورمی در اقتصادهای نوظهور نامانا  دیگر

بوده و پایداری تورم در آنها مشابه کشورهای آلمان  
 و آمریکا نیست. 

( در مطالعه خود برای  2018)  3گاگلیانونه و همکاران
داده  از  استفاده  با  زمانی  برزیل  بازه  ماهانه  های 

نشان دادند که پایداری تورم که یکی از   1995-2017
به  ژگی وی مربوط  است،  تورم  پویایی  اصلی  های 

سرعت بازگشت یک روند تورم ثابت به تعادل بلند  
مدت خود پس از یک تکانه است. محققین دراین  
مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیونی کوانتیل  
ماندگاری   با  نوظهور  اقتصادهای  که  گرفتند  نتیجه 

د کالن را به  های اقتصاتورم باال، الزم است سیاست 
های قیمت )به  روشی صحیح جهت مقابله با تکانه 

عنوان مثال با هزینه کاهش قابل توجه تولید( تنظیم 
توانند انتظارات و تورم را  ها می کنند. زیرا این تکانه 

 تری تحت تأثیر قرار دهند. برای مدت زمان طوالنی 

( ژنگ  و  رابط(  2019گرانویل  چگونگی  بررسی  ه  به 
میان پایداری تورم و اهداف سیاست پولی در آمریکا  
پرداختند. محققین با تخمین مدل منحنی فیلیپس  
که با نوسانات تورمی و انتظارات همراه است، نتیجه  
گرفتند که میزان پایداری تورم ماهانه، از زمان جنگ  

3 Gaglianone et al 
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است.   شده  تغییرات  دچار  تاکنون  دوم  جهانی 
تورم و میزان    همچنین بدون توجه به سطح مطلق

مبادله بین تورم و بیکاری، تغییرات پایداری کماکان  
 نیز وجود دارد.  

در مطالعه خود با استفاده از  (  2019توال و همکاران ) 
انباشته کسری، پایداری تورم در نیجریه   VAR مدل 

نتایج نشان داد که پایداری   را مورد بررسی قرار دادند.
زیاد می  نیجریه  در  پایداری  تورم  این  باشد؛ هرچند 

بعد از بحران مالی جهانی کمتر شده است. همچنین  
طبقات عمده تورم بدون در نظر گرفتن نمونه مورد  

ویژگی  دارای  هستند.استفاده،  بلندمدت  این   های 
دهد که هرگونه اقدام سیاستی در جهت  نشان می 

ارتباط قوی میان   به  با توجه  از تورم،  طبقه خاصی 
 ، اثرات سرریز بر سایر طبقات خواهد داشت. آنها

 ( و چکین  فیلتر (  2020بیلیچی  الگوی  از  استفاده  با 
های تورم در ترکیه برای بازه  کالمن به بررسی پویایی 

مطالعه   2018-1990زمانی   این  نتیجه  پرداختند. 
نشان داد که پایداری تورم به عنوان سرعت بازگشت  

ط بلندمدت( پس  تورم به سطح تعادل خود )متوس
از یک تکانه، در دوره های با تورم باال که انتظارات  
تورم و رفتارهای قیمت گذاری منفی تأثیر می گذارند،  
برخوردار است.   باالیی  نوسانات  از  و  یافته  افزایش 
اعمال   در  نهادی  تغییرات  از  پس  همچنین 

شروع به    2003های پولی، تورم پس از سال  سیاست
 ورم پایدارتر شده است. کاهش کرده و ت

کوترولیس  و  خود  (  2021)  1کانلوپولوس  مطالعه  در 
کشورهای   بین  را  تورم  نرخ  پایداری  غیرخطی  رفتار 
اتحادیه اروپا با استفاده از روش پانل غیرخطی مورد  
بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که  
  درجه پایداری نرخ تورم با توجه به شرایط آن و اینکه 

 این نرخ پایین یا باال باشد متفاوت خواهد بود.

( همکاران  و  قیمت  (  2021اولوکو  تکانه  میان  رابطه 
کشور اصلی صادرکننده   10نفت و پایداری تورم را در  

قراردادند.   بررسی  مورد  نفت  واردکننده  و 

 
1 Kanellopoulos and Koutroulis 
2 Bems et al 

خودرگرسیونی   روش  از  استفاده  با  پژوهشگران 
ند که در  برداری انباشته کسری، به این نتیجه رسید

کشورهای مورد برررسی پایداری نرخ تورم تحت تاثیر  
یابد؛ این نتیجه صرف  تکانه قیمت نفت افزایش نمی 

این   توسط  شده  انتخاب  ارزی  نظام  نوع  از  نظر 
 باشد.کشورها می 

رفتار پایداری نرخ تورم را در  (  2021)  2بمز و همکاران 
مه از  یکی  عنوان  به  تورمی  انتظارات  مترین  مقابل 

کننده قراردادند.  تعیین  بررسی  مورد  آن  های 
پژوهشگران در کشورهای منتخب خود با استفاده از  
برای   شاخص  یک  ساخت  و  میدانی  پیمایش 

هایی که  انتظارات تورمی نتیجه گرفتند که در زمان
نظر   در  لنگر  عنوان  به  درستی  به  تورمی  انتظارات 

ا مبادله  رابطه  تکانه  نشود،  بر  گرفته  دار  معنی  ثر 
 پایداری نرخ تورم خواهد داشت.  

 روش تحقیق 3
تر نیز ذکر شد، بسته به محیطی  همانطور که پیش 

یا   باال  تورمی  )رژیم  دارد  قرار  آن  در  تورم  که متغیر 
می متغیر  این  درجه پایین(،  پایداری  تواند  های 

بتوان   اینکه  برای  دهد.  نشان  خود  از  را  متفاوتی 
های مختلف بررسی کرد،  تورم را در وضعیت پایداری 

( یا  2009)  3سی و هاردل در این مطالعه، از رویکرد تی 
استفاده شده است. در    MS-ARFIMAهمان روش  

روش   دو  از  ترکیبی  اقتصادسنجی  روش  این  واقع 
ARFIMA    دارای و  بوده  سویچینگ  مارکوف  و 

لحاظ  مزیت  امکان  اول  رویکرد  است.  فراوانی  های 
در   را  بلندمدت  حافظه  و  کسری  انباشتگی  کردن 

می   ARIMAهای  مدل  نیز  فراهم  دوم  رویکرد  کند؛ 
پذیر  مدلسازی غیرخطی و وابسته به رژیم را امکان 

روش  می چارچوب  در  اساس،  این  بر  -MSکند. 
ARFIMA  می تعمیم بلندمدت یافته  حافظه  توان 

را در وضعیت  آن  پایداری  یا درجه  تورم  های  متغیر 
 تورمی مختلف مورد بررسی قرار داد.  

3 Tsay & Hardle 
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 1پس از مطالعات باکس و جنکینز  ARIMAالگوهای  
رایج  از  یکی  به  روشتبدیل  برای مدلسازی  ترین  ها 

مزایای  سری کنار  در  رویکرد  این  زمانی شدند.  های 
ی معایبی نیز هست. به عنوان نمونه، این  خود، دارا

نمی  انباشتگی  روش  دارای  که  را  متغیرهایی  تواند 
روش   این  همچنین  کند.  مدلسازی  هستند  کسری 

شکست نمی  غیرخطی  تواند  رفتار  و  ساختاری  های 
متغیرها را در نظر بگیرد. ایراد اول وارد شده به این  

می  را  الگوی  روش  از  استفاده  با    ARFIMAتوان 
و   کسری(  انباشته  متحرک  میانگین  )خودرگرسیون 

)مارکوف    MSتوان با استفاده از الگوی  ایراد دوم را می 
 سویچینگ( مرتفع نمود. 

را در حالت    ARIMA(p,d,q)بر این اساس، یک مدل  
 توان به شکل زیر نوشت:کلی می 

( )(1 ) ( )d

t tA L L y B L − = + (1)    

)عملگر وقفه و   Lکه در آن، )A L  ای  عملگر وقفه
نشان چندجمله که  است  بخش  ای  دهنده 

است و به شکل زیر    Pخودرگرسیونی مدل تا وقفه  
 شود.تعریف می 

2

1 2( ) 1 p

pA L L L L  = − − − − (2)    

چندجمله  )ای  عملگر  )B L    میانگین بخش  نیز 
)برای جمالت خطا که دارای ویژگی   را  متحرک مدل 

iid    هستند( تا وقفهq  دهد و به شکل زیر  نشان می
 شود:تعریف می 

2

1 2( ) 1 q

qB L L L L  = + + + + (3)    

عبارت    dپارامتر   توان  در  که  1)نیز  )dL−    قرار
نشان  و  بوده  صحیح  عدد  یک  تعدادارد،  د  دهنده 

ایستا  گیریتفاضل برای  است  الزم  که  است  هایی 
شدن متغیر، انجام شود. یکی از ایراداتی که در این  

  dنوع از مدلسازی وجود دارد این است که پارامتر  

 
1 Box and Jenkins 
2 Long Memory 

در عمل همواره یک عدد صحیح نیست. به عبارت  
دارای   است  ممکن  زمانی  سری  یک  دیگر، 
خودهمبستگی طوالنی باشد اما در عمل یک سری  

اایستا یا انباشته از درجه یک نباشد. چنین سری  ن
نه یک سری زمانی ایستا خواهد و نه به اندازه یک  

بلندمدت حافظه  ناایستا  زمانی  خواهد    2سری 
می گفته  متغیرهایی  چنین  دارای  داشت.  که  شوند 

انباشتگی   درجه  دارای  و  بوده  بلندمدت  حافظه 
برای   است.  یک  از  کوچکتر  که  هستند  کسری 

این مدلس می ازی  متغیرها  روش  گونه  از  توان 
ARFIMA    مدل کرد.  را    ARFIMA(p,d,q)استفاده 

 توان به شکل زیر نوشت: می

( )(1 ) ( ) ( )d

t tL L y L  − − =  (4)    

)،  tyمیانگین متغیر    که در آن،   )L    عملگر
ای مربوط به بخش خودرگرسیونی  ای چندجملهوقفه

مرتبه   )(،  p)تا  )L   وقفه چندجملهعملگر  ای  ای 

 t( و qمربوط به بخش میانگین متحرک )تا مرتبه  
سفید  نوفه  فرآیند  فوق،    3یک  معادله  در  است. 

(1 )dL−   گیری کسری است که به  عملگر تفاضل  یک
 شود: شکل زیر تعریف می 

0

( )
(1 )

( ) ( 1)

k
d

k

k d L
L

d k



=

 −
− =

 −  +


(5)    

فوق،   معادله  )در  )    گاما  نشان تابع  دهنده 
تواند هر  می   dیافته( بوده و پارامتر  )فاکتوریل تعمیم 

بپذیرد.   را  صحیح(  لزوما  )نه  حقیقی  مقدار 
مقادیر  1981)  4هوسکینگ  برای  که  داد  نشان   )
 )0,0.5d    ( خودهمبستگی  )تابع  )  سری  )

افزایش  tyزمانی   با   ،k  صورت به  اینکه  جای  به   ،
کند پیدا  کاهش  نرخ    نمایی  با  برسد(  صفر  به  )و 

می  کاهش  هیپربولیک  صورت  به  و  یابد.  کمتری 

3 White Noise  
4 Hosking 
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)همچنین برای مقادیر  )0,0.5d   مجموع مقادیر ،

)خودهمبستگی   )| |
n

j n
j

=−    افزایش به    nبا 
می  واگرا  بینهایت،  می سمت  گفته  و  که  شود  شود 

دارای حافظه بلندمدت )پایداری( یا    tyسری زمانی  

زمانی   سری  است.  مثبت  بلندمدت   tyوابستگی 
می  بلندمدت  گفته  منفی  وابستگی  دارای  که  شود 

مدت )ویژگی ضد پایداری(  بوده و دارای حافظه میان

اگر   )است  )0.5,0d  که    − زمانی  برابر    dباشد. 
مدت سری زمانی دارای حافظه کوتاه صفر است نیز  

ایستا    ARMAتبدیل به مدل    ARFIMAبوده و مدل  

خواهد شد. همچنین زمانی که  )0.5,1d     ،باشد
علیرغم اینکه سری دارای ویژگی بازگشت به میانگین  

 است اما کواریانس ایستا نخواهد بود.  

موارد    ARIMAهای  مدل  از  بسیاری  در  گرچه 
نموده  عمل  رفتارهای  موفق  توضیح  در  ولی  اند 

هستند.   ناتوان   ... و  تقارن  عدم  همچون  غیرخطی 
بطور   داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  مثال  برای 
نوسان   باال  سطوح  حول  رونق  دوران  در  معمول 

دوره می و  در    کند  بیشتری است؛  دوام  رونق دارای 
کند  نیز در سطوح نسبتا پایین نوسان می   دوران رکود 

داده  چنین  برای  است.  کمتری  دوام  دارای  هایی  و 
نمی  مدل انتظار  که  رفتار  رود  بتوانند  خطی  های 

 متفاوت آنها را توضیح دهند.

در    1سویچینگ که توسط همیلتون -مدل مارکوف
نیز    1989سال   رژیم  تغییر  مدل  به  و  شد  مطرح 

های  ترین مدل شود یکی از شناخته شدهشناخته می
سری زمانی غیرخطی است. در واقع زنجیره مارکوف  
یک فرآیند تصادفی است که برای توصیف چگونگی  

نامشخص  نتایج  غیرقابل    2بروز  پیامدهای  و 
توان از  شود. به بیان دیگر می استفاده می   3مشاهده 

 
1 Hamilton 
2 Uncertain   
3 Unobserved Outcomes 
4 Transition Probabilities 

ها در  نحوه قرار گرفتن داده ها برای توصیف این مدل 
رژیم های مشاهده نشده استفاده کرد. یک زنجیره  

های آینده  مارکوف دارای این ویژگی است که حالت 
فقط به حاالت فعلی وابسته هستند )این به عنوان  
دیگر   بیان  به  شود(.  می  شناخته  مارکوف  ویژگی 

انتقال  احتماالت  زنجیره مارکوف  اصلی یک   4ویژگی 
ست. احتماالت گذار این احتمال را نشان می دهد  ا

که رژیم فعلی ثابت بماند یا تغییر کند )یعنی احتمال  
چندین   از  مدل  این  دیگر(.  رژیم  به  رژیم  انتقال 

رژیم در  متغیرها  رفتار  توضیح  برای  های  معادله 
کند. این مدل با تغییر معادالت  مختلف استفاده می 

آورد تا مدل بتواند  ان را فراهم میها این امکدر رژیم 
ای را توضیح دهد. ویژگی بدیع  الگوهای پویای پیچیده 

مارکوف مکانیسم  -مدل  که  است  این  سویچینگ 
وضعیت  متغیر  یک  به  مدل  این  در  رژیم  تغییر 

ی  مارکوف مرتبه  های زنجیره بستگی دارد که از ویژگی 
عبارت دیگر، مقدار اخیر متغیر کند. به  اول پیروی می 

دوره در  متغیر  این  مقدار  به  تنها  قبل   وضعیت 
  5بستگی دارد. 

کنید   وضعیت    tsفرض  مشاهده  غیرقابل  متغیر 
کند. باشد که تنها دو مقدار صفر و یک را اختیار می 

به    tyسویچینگ برای متغیر  -ی مارکوفمدل ساده 
 شکل زیر خواهد بود: 

(6)    
در   که 

آن  
11    بوده وt    ها به صورت همانند و مستقل

شده  توزیع  یکدیگر  و    6از  صفر  میانگین  دارای  و 

واریانس  
2

    که هنگامی  است    ts=0هستند. 

فرآیند    tyفرآیند   که    AR(1)یک  بود  خواهد  پایا 

 Hamilton (1989) :برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به 5
6 Independent and Identically Distributed (i.i.d.) 
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)/1(میانگین آن برابر   10 −c    بوده و هنگامی که
1=ts    فرآیند فرآیند    tyاست  با    AR(1)یک  پایا 

)()/1(میانگین   110 −+ cc    خواهد بود. اگر شرط
01 c    نیز برقرار باشد در این صورت بسته به مقدار

معادله   وضعیت،  دو    tyمتغیر  از  یکی  صورت  به 
معادله فوق خواهد بود. به عبارت دیگر در هر لحظه  

  tyتعیین خواهد کرد که فرآیند    tsاز زمان، متغیر 
 محصول کدامیک از معادالت مذکور است. 

تعیین   نحوه  که  است  الزم  فوق،  مدل  تکمیل  برای 

یا همان متغیر وضعیت را مشخص کنیم.   tsمتغیر 

( می 1989همیلتون  فرض  که (  فرآیند    tsکند  یک 
مارکوف مرتبه اول است که مقدار آن در دوره جاری  
و   دارد  بستگی  دوره گذشته  در  آن  مقدار  به  صرفا 

ها یا به عبارت دیگر تغییر در مقدار انتقال بین رژیم 

ts    صورت انتقال  احتماالت  ماتریس  اساس  بر 
 گیرد.  می
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(7)    

)که در آن   , 0,1)ijp i j ، نشان دهنده احتمال  =

از   istانتقال  jstبه    1−= است. واضح است    =

شرط   باید  انتقال  احتماالت  110که  =+ ii pp    را
تامین نمایند. ماتریس انتقال تنها شامل دو پارامتر 

00p     11وp    تصادفی رفتار  کننده  تعیین  و  بوده 
 متغیر وضعیت است.

 
1 Bounded Positive Spectral Density 

مدل   MS-ARFIMAمدل   از  های  ترکیبی 
ARFIMA    وMS    .است که در باال توضیح داده شد

را    MS-ARFIMA( یک فرآیند  2007سی و هاردل ) تی 
 کنند:به شکل زیر تصریح می 

𝑦𝑡 = 𝜇𝑠𝑡𝐼{𝑡 ≥ 1} + (1 − 𝐿)−𝑑𝑠𝑡𝜎𝑠𝑡𝑧𝑡𝐼{𝑡 ≥

1} = 𝜇𝑠𝑡𝐼{𝑡 ≥ 1} + 𝑤𝑡(8)    

سری زمانی متغیر مورد نظر )در این    𝑦𝑡که در آن  
زی آن را داریم،  مطالعه، متغیر تورم( که قصد مدلسا

𝐼{∙}   تابع مشخصه و𝑧𝑡    یک فرآیند ایستا با میانگین
در     𝑓𝑧(𝜆)~𝐺0  1دار صفرو چگالی طیفی مثبت کران

𝜆ها است و زمانی که  هر یک از رژیم  → . بر این  ∞
پذیر  ایستا و معکوس   ARMAیک فرآیند    𝑧𝑡اساس،  

حالت  از  یکی  عنوان  به  خواهد  را  خود  خاص  های 
تابع مشخصه  نقش  𝐼{𝑡  2داشت.  ≥ معادله    {1 در 

بینهایت گذشته   اثر مشاهدات  که  این است  فوق، 
روی    𝑧𝑡متغیر   از    𝑦𝑡را  فقط  اثرگذاری  و  کند  خنثی 
𝑡دوره   ≥ این    1 به  نیز  موضوع  این  گیرد.  صورت 

  𝑑𝑠𝑡پارامتر انباشته کشری )شود که  خاطر لحاظ می 
یا مساوی   بزرگتر  بتواند مقادیر  اختیار    5/0(  نیز  را 

 کند.

می باشد.    Nتا    1عدد صحیح بین    tSعالوه بر این  
 همچنین ماتریس احتمال انتقال نیز عبارت است از: 

11 12 1

21 22 2
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 =
 
 
  (9)    

)در رابطه فوق   )1ij t tp P s j s i−= = و برای    =

1ها i تمام
1

N

ijj
p

=
=     خواهد بود. در این وضعیت

معادله    N=1اگر   آنگاه  رابطه    8باشد،  به  تبدیل 
)رابطه    ARFIMAمعادله   خواهد  4مرسوم  تبدیل   )

 شد.

2 Indicator Function 
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در این است که در آن    8ویژگی مشخص رابطه  
عی از رژیم باشد.  تاب  dاین امکان وجود دارد که مقدار  

برابر صفر در نظر گرفته شود،    dهمچنین اگر مقدار  
مدل   یک  به  تبدیل  فوق،  ساده    MS-ARMAمدل 

 معرفی شد.  2-3خواهد شد که در بخش 

 نتایج تحقیق 4
مدل  برای  شروع  مدل  نقطه  یک    ARFIMAسازی 

بهینه این    های)خطی یا غیرخطی( تعیین تعداد وقفه 
معیار  اساس  بر  مطالعه  این  در  که  است  مدل 

اطالعاتی   آماره  است.  انجام شده  اطالعاتی شوارتز 
با   یعنی  است؛  سازگار  اطالعاتی  آماره  یک  شوارتز 

های بهینه را به  افزایش تعداد مشاهدات تعداد وقفه
می تعیین  آماره  درستی  مقادیر  که  همانطور  کند. 

دهد که مدل  نشان می   1  اطالعاتی شوارتز در جدول 
ARFIMA(1,d,1)   .مدل بهینه است 

 

 

 

 
 خطی   ARFIMA(1,d,1)نتایج برآورد مدل    1  جدول 

 متغیر  ضریب tمقدار آماره  ارزش احتمال 
001 /0 45/3 56 /1 C 

012/0 52/2 67 /0 AR(1) 
058/0 91 /1- 44/0 - MA(1) 
440/0 77/0 26/0 d 

 های تحقیق منیع: یافته

 

هدف از ارائه نتایج مربوط به مدل خطی در ابتدا این  
است که نشان دهیم، در نظر نگرفتن مدل به صورت  

می  نهایت  در  نتیجه غیرخطی  به  منجر   گیری تواند 
جدول   در  که  همانطور  شود.  مشاهده    1اشتباه 

ضریب  می جز  به  ضرایب  همه  همان    dشود،  یا 
دار هستند. مقدار ضریب مربوط به پایداری، معنی

است    26/0، حدودا برابر  dضریب برآورد شده برای  
آماری   لحاظ  به  ضریب  این  که  دلیل  این  به  اما 

نمی بی  است،  ضریب  معنی  این  که  گفت  توان 
صفر بوده است. بر این اساس، مطابق نتایج  مخالف  

می نظر  به  خطی،  در مدل  تورم،  متغیر  که  رسد 
ادامه  در  هرچند  است.  پایداری  فاقد  ایران  اقتصاد 
پس از برآورد مدل غیرخطی نشان خواهیم داد که  

 این نتیجه، نادرست است. 

به عنوان اولین مرحله برای برآورد مدل مارکوف  
غیرخطی بودن مدل بررسی  سویچینگ، باید موضوع  

از   تحقیق  این  در  اینکه  به  توجه  با  واقع  در  شود. 

غیرخطی   می   MS-ARFIMAروش  و  استفاده  شود 
هایی هستند که دارای  های غیرخطی ماهیتا مدل مدل 

پارامترها  پیچیدگی  برآورد  لحاظ  به  فراوانی  های 
هستند، باید این موضوع بررسی شود که آیا اصوال  

استفا به  یا  نیازی  دارد  وجود  غیرخطی  مدل  از  ده 
تواند به  خیر؟ یا به عبارت دیگر آیا مدل غیرخطی می 

دهندگی مدل اضافه کند یا خیر؟ برای  قدرت توضیح 
( راستنمایی  نسبت  آزمون  از  منظور،  (  LRاین 

راستنمایی  استفاده می  تابع  آزمون مقدار  این  شود. 
  مدل غیرخطی را با مدل خطی مقایسه نموده و در 

شود بر اساس آن اظهار  نهایت این امکان فراهم می 
آیا مدل غیرخطی به طرز معنی داری  نظر نمود که 

دهندگی مدل اضافه کند یا  توانسته به قدرت توضیح 
  LRخیر. در این پژوهش با توجه به مشکالت آزمون  

به   آن،  آماره  مجانبی  توزیع  بودن  استاندارد  غیر  و 
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( به منظور مقایسه  2006)  1پیروی از آنگ و بکائرت 
توزیع مجانبی   تقریب  از  و غیر خطی،  روش خطی 

بین رژیم یک و دو با استفاده از توزیع    LRی  آماره

در جدول   نتایج  که  انجام گردید  آورده شده    2کای 
 است.

 
 )آزمون غیرخطی بودن رابطه(   LRنتایج آزمون    2  جدول 

 ارزش احتمال  درجه آزادی  مقدار آماره 
03/66 7 000 /0 

 های تحقیق منبع: یافته

 

جدول   نتایج  که  می   2همانطور  مقدار  نشان  دهد، 
آزمون   سطح    LRآماره  در  آن  بحرانی  مقدار  از 

که    1داری  معنی همانطور  است.  بزرگتر  درصد 
نیز ذکر شد، فرضیه صفر این آزمون نشان  تر  پیش 

( خطی  مدل  برتری  فرضیه  ARFIMAدهنده  و   )
-MSدهنده برتری مدل غیرخطی )مخالف آن نشان 

ARFIMA  ،آمده بدست  نتایج  اساس  بر  است.   )
توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر رد شده و به  می

مدل  روش  جای  از  که  است  بهتر  خطی،  های 
برای تخمین مدل استفاده    MS-ARFIMAخطی  غیر

 شود. 

بین   رابطه  بودن  غیرخطی  از  اطمینان  از  پس 
  8توان مدل اصلی تحقیق که در معادله  متغیرها، می

آمده است را برآورد نمود. نتایج برآورد این مدل در  
 گزارش شده است. 3جدول 

 
 برآورد الگوی تحقیق نتایج    3  جدول 

 متغیر  ضریب tمقدار آماره  ارزش احتمال  ضریب tمقدار آماره  ارزش احتمال 
 1رژیم  2رژیم 

855/0 18/0 73 /8 052/0 96/1 93/0 C 

828/0 22/0 10/0 000 /0 28 /7 83 /0 AR(1) 
084/0 74 /1 72/0 000 /0 90/4 86 /0 MA(1) 
183/0 34/1 27 /1 021/0 33/2 40/0 d 

- - 62/1 - - 68 /0 𝝈𝟐 

 های تحقیق منبع: یافته

 

جدول   نتایج  که  می   3همانطور  مقدار  نشان  دهد، 
و در رژیم دو برابر    0.4در رژیم یک برابر    dضریب  

ضریب پایداری تورم    داریاست. بررسی معنی  1.27
دار  دهد که این ضریب در رژیم یک معنی نشان می 

معنی است. به عبارت دیگر،  بوده و در رژیم دو بی 

 
1 Ang and Bekaert 

می  یک  رژیم  در  این  فقط  مقدار  که  گفت  توان 
بدست   نتایج  مطابق  است.  صفر  مخالف  ضریب 
آمده، مقدار ضریب پایداری در رژیم یک کوچکتر از  

د که متغیر تورم دارای  ده است و این نشان می   0.5
عبارت   به  یا  است.  یک  رژیم  در  کسری  انباشتگی 
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دیگر، در این رژیم شاهد پایداری تورم هستیم. اما  
نمی  پایداری مشاهده  دو چنین  رژیم  شود چون  در 

مقدار ضریب پایداری در این رژیم همانطور که در  
آماری مخالف صفر   لحاظ  به  اشاره شد،  آن  به  باال 

 نیست. 

آمده  مقدار   دست  به  مبدا(  از  )عرض  میانگین 
یک   رژیم  حدود    0.93برای  دو  رژیم  برای    8.73و 

برابر   نیز  رژیم یک  واریانس  است. همچنین مقدار 
است. بر این اساس   1.62و برای رژیم دو برابر  0.68

های با  رسد که رژیم یک مربوط به دوره به نظر می 
های  دوره تورم پایین و نوسان کم و رژیم دو مربوط به  

اینکه   با توجه به  البته  با نوسان و تورم باال است. 

معنی است، باید  مقدار عرض از مبدا در رژیم دوم بی 
ها بر اساس مقدار میانگین  در خصوص تفکیک رژیم 

ها احتیاط نمود. نمودار  یا همان عرض از مبدا در رژیم 
تواند راهنمای بهتری برای  احتماالت هموار شده، می 

ن رژیم بررسی  تفکیک  نمودار  وع  باشد.  مقدار  1ها   ،
ها بر اساس احتماالت  تورم و همچنین تفکیک رژیم 

می  نشان  را  این  هموار شده  در  که  همانطور  دهد. 
شود، رژیم یک، بیشتر منطبق بر  نمودار مشاهده می 

نوسان و تورم پایین است و رژیم دو که  های کم دوره
شتر با  به نواحی سفید رنگ مشخص شده است، بی

با تورم باال و پرنوسان مطابقت دارد. این  دوره های 
تر بر اساس عرض از مبدا  نتیجه با نتایجی که پیش 

 و واریانس ارائه شد مطابقت دارد. 

 

 
 ها بر اساس احتماالت هموارشده تفکیک رژیم   1  نمودار 

 های تحقیق یافتهمنبع: 

 

های با تورم  رسد که در دورهبر این اساس، به نظر می 
هایی که  پایین، شاهد پایداری تورم هستیم و در دوره

می  زیاد  شدت  به  تورم  تورم  در  پایداری  شود، 
با  مشاهده نمی  شود. موضوع طول عمر کمتر رژیم 

نیز  انتقال  احتماالت  مقدار  از  باال،  قابل    تورم 
داده  که  همانطور  است.  جدول  تشخیص    5های 

دهند، مقدار احتمال انتقال از رژیم یک به  نشان می 
و احتمال انتقال از رژیم دو به    0.93رژیم یک برابر  

دهد  است. این موضوع نشان می   0.68رژیم دو برابر  
که زمانی که در رژیم دو )رژیم با تورم باال( قرار داریم،  

بی  پایین  تمایل  تورم  با  رژیم  به  انتقال  برای  شتری 
 درصد( وجود دارد.  32)حدود  
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  ( tرژیم یک )دوره  ( tرژیم دو )دوره 

 (t+1رژیم یک )دوره  94/0 32/0
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 های تحقیق یافتهمنبع: 

 

 گیرینتیجه 5
در   تورم  پایداری  بررسی  مطالعه،  این  اصلی  هدف 

های ماهانه  اقتصاد ایران بود. برای این منظور از داده 
فروردین  بازه  در  سال  تورم  شهریورماه    1382ماه  تا 

روش    1399سال   همچنین  -MS  غیرخطیو 
ARFIMA    روش شد.  از    ARFIMAاستفاده  یکی 

توانیم با استفاده از آن وجود  هایی است که می روش
های یک  انباشتگی کسری در فرآیند تولیدکننده داده 

متغیر را مورد بررسی قرار دهیم. اما یکی از ایرادات  
ها  این روش این است که اگر فرآیند تولیدکننده داده 

غیرخطی بوده و مقدار پایداری یا انباشتگی کسری  
های مختلف متفاوت باشد، آنگاه  وضعیت  متغیر، در

مرتفع  می برای  شود.  اشتباه  نتایج  به  منجر  تواند 
روش   از  مطالعه  این  در  کاستی،  این  -MSنمودن 

ARFIMA   که یک روش غیر خطی مبتنی بر مارکوف
 سویچینگ است، استفاده شد.

مدل   برآورد  از  حاصل  خطی    ARFIMAنتایج 
دهد که متغیر مورد بررسی در این تحقیق  نشان می 

کننده است، دارای پایداری  که همان نرخ تورم مصرف
نیست و این متغیر ایستا است. اما بررسی انباشتگی  
الگوی   از  استفاده  با  متغیر  این  پایداری  و  کسری 

دیگری    MS-ARFIMAغیرخطی   نتیجه  از  حکایت 
ه توسط این مدل، داشت. بر اساس نتایج برآورد شد

شاهد   کمتر،  نوسانات  و  پایین  تورم  با  رژیم  در 
و   باال  تورم  با  رژیم  در  اما  هستیم  تورم  پایداری 
پایداری مشاهده   وجود  از  زیاد، شواهدی  نوسانات 

دهد،  نیز نشان می   1شود. همانطور که نمودار  نمی 
های با تورم  های با تورم باال به نسبت دوره طول دوره

کوتاه پ بسیار  حقایق  ایین  با  نتیجه  این  است.  تر 

بطور   دارد.  مطابقت  نیز  ایران  اقتصاد  آشکار شده 
های تورمی باال پایداری  معمول در اقتصاد ایران، دوره 

به   را  خود  جای  دوره،  چند  از  پس  و  ندارند  زیادی 
تر، های پایین دهند. اما در تورم تر میهای پایین تورم

در تورم وجود دارد که با وارد شدن  یک نوع پایداری 
مواقع   بیشتر  در  تورم،  متغیر  به  مثبت  شوک  یک 
شاهد هستیم که اثر این شوک به مدت طوالنی در  

می  باقی  متغیر  تورم  این  مقدار  راحتی  به  و  ماند 
کند. به بیان دیگر، متناسب با اینکه  کاهش پیدا نمی 

های  انه در رژیم با تورم باال یا پایین باشیم، بروز تک
بواسطه سیاست  یا سایر  تورمی  و  اتخاذ شده  های 

موارد، اثرات متفاوت خواهند داشت. در واقع شاید  
های پایین نرخ  بتوان اینطور تحلیل کرد که در رژیم 

تورم، برخورد نرخ تورم با هسته تورم امکان کاهش  
دهد. بطور  تر نمی آن را از این سطح به مقادیر پایین 

های بروز تکانه، جزء نوسانی نرخ تورم  مشابه در زمان
به   این حال مجدد  با  و  نوسانات شدید شده  دچار 

 گردد. خود باز می  مقادیر میانگین 

سیاست منظر  از  موضوع  پولی  این  گذاری 
اقتصاد  می که  در صورتی  باشد.  اهمیت  تواند حائز 

گذار  یاست های بسیار باال شود، سایران درگیر تورم 
می  به  پولی  منفی،  شوک  یک  کردن  وارد  با  تواند 

سرعت و بدون اینکه متغیر تورم از خود مقاومت و  
پایداری نشان دهد، سطح تورم را کاهش داده و آن  

تر )میانگین بلندمدت( باز گرداند.  را به مقادیر قبل 
اقتصاد کشور   در  تورم متوسط  زمانی که شاهد  اما 

به تورم  کاهش  نخواهد    هستیم،  صورت  سادگی 
پذیرفت و بطور معمول نیاز به تالش بیشتری برای  
کاهش آن وجود خواهد داشت. از این رو توجه به  

می  نتایج  در  این  زمانی  ناسازگاری  بروز  مانع  تواند 
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های پولی باشد. همچنین این موضوع  اتخاذ سیاست 
این منظر هشدار  می از  برای سیاست گذاران  تواند 
سیاستدهن زمان  در  که  باشد  اتخاذ  ده  از  گذاری، 

هایی که در کوتاه مدت اثرات مثبت محدود  سیاست
پرهیز   دارند  منفی  بلندمدت  اثرات  مقابل  در  ولی 

 نمایند.  

انتها باید اشاره کرد درخصوص علل پایداری   در 
تورم نیز بر خالف علل ایجاد تورم، اتفاق نظر کمتری  

ه جعفری صمیمی و همکاران  وجود دارد. همانطور ک
کرده 1392) اشاره  مختلفی (  علل  تورم  پایداری    اند، 

توان به پایدار بودن تقاضای  که از آن جمله می   دارد
قیمت سطح  بودن  چسبنده  دستمزدها،  کل،  و  ها 

سیاست  شفافیت  اعتبار  عدم  عدم  و  پولی  های 
کرد. اشاره  پولی  همکاران    مقامات  و  توال  همچنین 

می 2019) بیان  می (  تورم  پایداری  که  در  کند  تواند 
شرایطی که نرخ رشد عرضه پول بطور مداوم باالتر  

    وری اقتصاد باشد نیز بروز کند.از سطح بهره 

 . هیچگونه تضاع منافعی وجود ندارد  : تضاد منافع

مالی:  استفاده    هیچ از    حمایت  مالی  حمایت 
 نشده است. 
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